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MEET THE TEAMMEET THE TEAM

e-Tech Racing és un equip format per 42 estudiants de l'Escola
d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), escola compresa dins del Campus
Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La nostra tasca és desenvolupar un monoplaça elèctric d'altes
prestacions per competir en diferents proves internacionals del certamen
Formula Student. En aquesta nova edició de newsletter es troba tota la
informació al voltant de les competicions d'aquesta temporada.
 
Tot i el fet competitiu, la missió d'aquest projecte és desenvolupar les
habilitats personals dels estudiants dins d'un context de màxima
exigència i establir forts vincles amb empreses líders del sector per tal
d'obtenir professionals versàtils que tinguin una inserció laboral el més
ràpida i exitosa possible .
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El dia 1 d'abril de 2022 llancem la 3a edició de Crowdfunding a
través de la plataforma digital Verkami, anomenada Drive with
Us. Es presenten nous dissenys exclusius en relació amb l'equip
d'e-Tech Racing que es podran aconseguir adquirint Tiers. Les
recompenses per aportar a l'equip varien depenent de la
quantitat invertida. Entre algunes de les recompenses trobem
una postal, polsera, bossa de tela, tassa, samarreta,
dessuadora.... Entre les recompenses més exclusives hi ha una
maqueta en miniatura impresa en 3D i assistir un dia de testing.



 

El departament d'electrònica està millorant
les PCB tant en fiabilitat com en
compatibilitat per a propers vehicles, a més
de dissenyar noves caixes per al muntatge al
cotxe.

S'està desenvolupant un control de
potència per protegir la bateria, alhora que
està desenvolupant el nou concepte de
bateria amb cel·les cilíndriques.

Ja tenim el motor reparat per Vernis i estem
posant-ne a punt la configuració.
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TECHNICAL INFOTECHNICAL INFO

Hem començat amb el treball dur de
desenvolupament i fabricació de
components aerodinàmics per optimitzar el
package de la temporada passada.



 

Suspensions ha estat treballant per a una millora
en la resposta dinàmica i en la fabricació del
sistema.

El departament de transmissió està
dissenyant una nova reductora per
implementar motors a roda.

Brakes&Wheels està dissenyant una nova
pedaleria, a més de la mangueta per al motor
a roda.
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Refrigeració treballa en la gestió tèrmica del
nou disseny de la bateria, a més d'estudiar
una camisa d'aigua per al motor a roda.

El departament de VDC ha estat
implementant millores en l'algoritme de
vectoritzat de parell, a més de modelitzar la
distribució de pesos i el comportament
dinàmic del monoplaça.
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Composites ha estat investigant com
optimitzar al màxim el procés relatiu a la
parametrització de la fibra de carboni i està
aconseguint avenços respecte al procés de
fabricació de provetes, amb la qual cosa
s'espera que en els assaigs de tracció i
compressió s'obtinguin resultats amb un
error mínim.

Body s'ha encarregat de completar el SES,
la qual cosa ha implicat el disseny i
fabricació de provetes que representen
diferents zones del monocasc i realitzar
assaigs de three point bending (3PB) i
shear test
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